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ةمّدقم  

 نم هيدل ناكو ،يركـــــــــسعلا مكحلا نّابإ ّيوق شيجب عتمتي لاموـــــــــصلا ناك

 ،ةـيقيرفألا شويجلا ىوقأ ةـمئاـق يف هـتلعج اـم ةـيلاـتقلا تاـبيردـتلاو تاربخلا

 شيجلا ناــكف ،يريجينلاو يرـــــــــصملا شيجلا ةــبترملا ثــيح نم يلي ناــكو

 .1ةّدعلاو ددعلا ثيح نم يقيرفأ شيج ثلاث كلذب يلاموصلا

 شيجلا ءاــــفتخاــــب تــــفتخا ةــــيلاــــموـــــــــصلا تاوقلل تازّيمملا هذــــه ّلــــك نكل

 تـهجاو يتلا ةـحّلـــــــــسملا ةـيلبقلا تاـيـــــــــشيلملا ماـمأ راـهنا يذـّلا يلاـموـــــــــصلا

 ىّتح هبراحت تلاز امو ،ةريخألا رـــــــــشعلا اهتاونـــــــــس يف ةيركـــــــــسعلا ةموكحلا

 .م1991 يف ةيزكرملا ةموكحلا تطقس

 يلاموـــصلا شيجلا عطتـــسي مل ،ةيلاموـــصلا ةيزكرملا ةموكحلا طوقـــس دعبو

 دارفأ ىلع اــمازل ناــك لــب ،هــعمتجم كـــــــــــساــمتو نطولا ةدــحو ىلع ظاــفحلا

 يف ءيــــــــش ّلك نأ ثيح ،اهنم نوردحني يتلا لئابقلا ىلإ مامــــــــضنالا شيجلا

                                                             

 1. 
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%AC%D8%B1%D8

%AD-
%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84 
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 تاــســسؤملا عاونأ نم عون يأل دوجو دعي ملو ةيلبقلا عباط ذّختا لاموــصلا

 .ةيموكحلا

 يلخادلا نمألا ظفح ىّلوتي ّيوق شيج لاموـــــــــصلل نكي مل ةرتفلا كلت ذنمو

 صاقتنا ىلإ فدهتــست يتلا ةيجراخلا تالواحملل يّدــصتلا نع الــضف ،دالبلل

 .هتدايسو دالبلا لالقتسا

 تاـــموكحلا عم قيـــــــــسنتلاـــبو لودو تاـــهج اـــهلذـــبت يتلا تالواـــحملا مغرو

 مل تالواحملا كلت ّنأّ الإ ،ةيلهألا بورحلا ةرتف لالخ ةّلكــــــشملا ةيلاموــــــصلا

 .دعب اهرامث تؤت

  ةيخيرات ةيفلخ

 ةطرــــشلا ّتاوق سيــــسأت ّمت دقو ،ةفلتخم لحارمب ةيلاموــــصلا تاوقلا تّرم

 سيــــــسأت ّمت نيح يف ،2م1943/لوألا نوناك -ربمــــــسيد/20 يف ةيلاموــــــصلا

 .م1960/ناسين - ليربإ/12 يف ةيلاموصلا ةحّلسملا تاّوقلا

                                                             

 2. -http://alsomal.net/tag/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%

A9%D8%8C/ 
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 ناك ثيح ،يضاملا نرقلا تانيعبس يف هتمظع جوأ يلاموصلا شيجلا غلبو

 ىلع عّجـــــــــش اــم وهو ،ةّدــعلاو ددــعلا ثــيح نم يقيرفأ شيج ثــلاــث كاذــنآ

 برحب ىّمــــــــسي اميف اينيداغوأ ةقطنم دادرتــــــــسال ايبويثإ ّدــــــــض برح ضوخ

 .3نيداغوألا

 مهنمف ،يلاموـصلا شيجلا قّرفت ةيلهألا برحلا ةلحرم لاموـصلا لوخد دعب

 مهنمو ،ةيلبقلا مهتايـشليم فوفـص ىلإ مـضنا نم مهنمو ،جراخلا ىلإ ّرف نم

 .هتايح نوؤش ريبدتل ةايحلا تالاجم فلتخم يف طرخنا نم

 تامظنملاو لودلا ضعب تالواحم ةيركـــسعلا ةموكحلا طوقـــس بقعأ دقو

 ّلك تناكو ،لاموــــــــصلا دالب ىلإ رارقتــــــــسالاو ماظنلا ةداعإل ةيلودلا تائيهلاو

 ةيمهأ رعشتست ةيلاموصلا ةينطولا تاحلاصملا دوهجل ةجيتن أشنت ةموكح

 ريغو ةفيعـــض تاموكحلا هذه نوكلو ،يلاموـــصلا ينطولا شيجلا ءانب ةداعإ

 كلت دجت نأ نم ّدب ال ناك يلاموــــــــصلا ينطولا شيجلا ءانب ةداعإ ىلع ةرداق

                                                             

 3. 
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%AC%D8%B1%D8

%AD-
%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84 
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 شيجلا ءاــنب ةداــعإ ةــمهم زاــجنإ ىلع اــهدــعاـــــــــــست تاــهجو الود تاــموكحلا

 .يلاموصلا

 ةيلاموصلا تاّوقلا بّردت يتلا تاهجلاو لوّدلا

 ةّمهم ،ةيبوروألاو لب ةيمالــــــسإلاو ةيبرعلاو ةيقيرفألا لودلا ضعب تكراــــــش

 ،ةـفلتخم تارتف يفو هـتيواز نم ّلـك ،يلاـموـــــــــصلا ينطولا شيجلا ءاـنب ةداـعإ

 :يتأي ام تاهجلاو لودلا هذه ّمهأ نمو

 لـئاوأ ةـيكيرمألا ةدـحتملا تاـيالولا تداـق :ةـيكيرمألا ةدـحّتملا تاـيالولا .1

 لاموـــــــــصلا يف لمألا ةداعإ ةيلمع ،يـــــــــضاملا نرقلا نم تانيعـــــــــستلا

 تاوقلا هذه تكباـشتو .لاموـصلا يف ةدحتملا ممألا ةثعب تاّوق نمـض

 دحأ ديديع حراف دمحم لارنجلل ةعبات تناك ةحّلـــــــسم تايـــــــشيلم عم

ـــــلا نييلبقلا ءاـــــمعزلا رهـــــــــشأ  ةـــــيركـــــــــسعلا ةـــــموكحلا اوطقـــــــــسأ نيذّ

 تاّوق نيبو ديديع لارنجلا نيب كراعملا تّدأ .ةحّلــسملا مهتايــشليمب

 ةــعباــت تــناــك رتبوكوليه يترئاــط طاــقـــــــــسإ ىلإ ةــيكيرمألا سودــناــموكلا

 يف مهثثج لحــسو يكيرمأ يدنج 18 لتقم مت امك ،ةيكيرمألا تاّوقلل

 يأرلا راثأ امم ،م1993/لوألا نيرـــشت -ربوتكأ/3 يف وـــشيدقم عراوـــش

 ،لاموـصلا نم يكيرمألا باحـسنالا رارق ذاختاب لّجعو يكيرمألا ماعلا

 تـلواـح تـقولا كـلذ ذـنمو .ةـثداـحلا كـلت نم اـبيرقت ماـع دـعب مت اـم وهو



 pg.	 5 

ــــخدــــتلا نع داــــعتبالا ةــــيكيرمألا ةدــــحّتملا تاــــيالولا  يف يركـــــــــسعلا لّ

 لود عمو برحلا ءارمأ عم ةــينمأ تاــقيـــــــــسنتب ءاــفتكالاو ،لاــموـــــــــصلا

 مكاــحملا داــّحتا مجن عمل ىّتح ،اــيبويثإو اــينيك عم ةـــــــــــصاــخو ،راوجلا

 يناثلا فــــصّنلا يف وــــشيدقمب برحلا ءارمأ ةّوق ضّوق يذّلا ةيمالــــسإلا

 نع رّيغت ةـــيكيرمألا ةدـــحّتملا تاـــيالولا لـــعج اـــمم ،م2006 ماـــع نم

 اـــهتاـــيلمع نم تـــفّثك ثـــيح ،لاـــموـــــــــصلا هاـــجت ةـــيركـــــــــسعلا اـــهتّطخ

 ىوقلاو ةـيمالـــــــــسإلا مكاـحملا تاوق فدـهتـــــــــست يتلا ةـيتاراـبختـــــــــسالا

 فلاحت ىلع ءاــــــــضقلا دعب دوجولا ىلإ ترهظ يتلا ىرخألا ةيمالــــــــسإلا

 ءامعز رهـــــــــشأ نم اددع ّمـــــــــض يذّلا باهرإلا ةحفاكمو مالـــــــــسلا ةداعإ

 لاموـــــصلا يف يركـــــسعلا يبويثإلا لخدتلا ّدعيو .لاموـــــصلا يف برحلا

 ةـهجاومل ةـيكيرمألا ةـيركـــــــــسعلا ططخلا دـحأ ،م2006 ربمـــــــــسيد رخاوأ

 رداـصملا ضعب ّدكؤت ثيح ،لاموـصلا يف ترهظ يتلا ةيمالـسإلا ةوقلا

 ةـــــــــصاخو ةيبويثإلا تاّوقلل ّايوق امعد مّدقت تناك ةدحتملا تايالولا نأ

 يف كراـــشت تناك ةيكيرمألا تارئاطلا نأ امك ،يتارابختـــسالا لاجملا يف

 ةيداهجلا تاكرحلا يف نييدايقلا زربأ فدهتـــست يتلا فـــصقلا تايلمع

 ةـــيكيرمألا ةدـــحتملا تاـــيالولا ترّوط ّمث .لاـــموـــــــــصلا يف ةـــحلـــــــــسملا

 يف ةيرــــس ةيركــــسع دعاوق تماقأو لاموــــصلا يف ةيركــــسعلا اهتاّيلمع

 ءاربخ اـهيف لـمعي ،يلغود دـلب يفو وـــــــــشيدـقم يف ةـــــــــصاـخو لاـموـــــــــصلا
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 ثيح ،يلاموــصلا شيجلا قرف ضعب بيردت يف نومهاــسي نويركــسع

 بــيردــتب تــماــقف ،نييلحملا ءاــكرـــــــــشلا عم ةــيكيرمألا تاوقلا تــلمع"

 ةيلاموــــص تاوق يهو عردلا وأ "ناــــشاغ" تاوقل يوجلا لقنلا ريفوتو

 دنــــسأ دقو .م2016 ماع يف ةرــــشابملا اهتايلمع لالخ معدلا اهل ترفو

 ،4"وجاـمرف دـمحم يلاـموـــــــــصلا سيئرلا ةـياـمح ارخؤم تاوقلا هذـه ىلإ

 ىلع ةــيكيرمألا تاوقلا عم ةدــقاــعتم ةــيكيرمأ تاــكرـــــــــش تــلمع اــمك"

 نم يتلاو ،قربلا وأ ،بــــند ةــــبيتكب ىمـــــــــست ،ىرخأ ةــــبيتك بــــيردــــت

 ،يكيرمألا شيجلا ريواغم نم ةيلاموـصلا ةخـسنلا نوكت نأ ضرتفملا

 ةيفيكلا ،لاموـصلا يف ةـسايـسلا ىلع علطم ،يكيرمأ لوؤـسم حـضويو

ــقح لازي ال عوـــــــــضوملا نإ" هــلوقب بــيردــتلا اــهب متي يتلا  هــلحارم يف اً

 ثالث لـثمت تاـعفد بـيردـتو دـينجتب اـنمق نآلا ىتح نحنف ،ةـيئادـتبالا

 لوؤــسملا فــصيو ،"ًايدنج 450 يلاوح اهئاــضعأ عومجم غلب ،تاكرــش

 تاــيالولا ةرداــبم يف بــيردــت ةــمهم لـــــــــــضفأ" هــنأــب جماــنربلا يكيرمألا

 ،اهبيردت متي يتلا تاكرـــــــــشلا هذه نأب حـــــــــضويو ،"نآلا ىتح ةدحتملا

 عيجــشت ةيغب قطانمو رئاــشع ةدع نم نيلتاقم مــضت نأ بجي يتلاو

 ينطولا شيجلا لــبقتـــــــــسمل اــجذومن لــثمت ،ةــيزكرملا ةــموكحلل ءالولا

 بغري عيمجلا ،فاطملا ةياهن يف" هلوق لوؤــــسملا متتخاو ،يلاموــــصلا
                                                             

 4. http://acpss.ahram.org.eg/News/16544.aspx 
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 نحنو ،بـئاـتكلا نم دـيزملا ىلإ هـتمجرت متتو درطي ددـعلا اذـه ةـيؤر يف

 ةرفوتم تــــسيل دراوملا ،ةحارــــص لكبو ،نكلو ،ًالعف كلذ لعفن نأ دون

 .5"بيرق تقو يف عورشملا اذهب مايقلل

ــعف ارود يبوروألا داــّحتالا بــعلي :يبوروألا داــحتالا .2 ــيلمع يف الاّ  ةداــعإ تاّ

 ،ةربخلابو لاملاب يبروألا داحتالا مهاــــسي ثيح ،يلاموــــصلا شيجلا ءانب

 ةـيدـنغوألا ةـمـــــــــصاـعلا يف ميقأ دـقف ،ةـيلاـموـــــــــص تاّوق بـيردـت تاـّيلمع

 شيجلا لّـكـــــــــشتـــــــــس يتلا ةـيلاـموـــــــــصلا تاّوقلا بـيردـتل ازكرم الاـبمك

 نم ةيبوروأ ةلود 14 ةيلمعلا هذه يف مهاــسيو ،يلبقتــسملا يلاموــصلا

 طاـــبـــــــــضلا بـــيردـــت ةـــمهم اـــهقتاـــع ىلع تذـــخأ يبوروألا داـــّحتالا لود

                                                             

 5. -D%D8%B1%D8%A8https://www.noonpost.com/%D8%A7%D9%84%D8%A

%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/%D8%A3%D9

%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-

%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-

%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84 
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 نرقلا رارقتــسا نأ ةيناملألا ةيجراخلا ةرازو ىرتو .6يلاموــصلا شيجلاو

 اذـه قيقحت ىلإ ىعـــــــــست كـلذـلو ،ةـيجراـخلا اـهفادـهأ مهأ دـحأ يقيرفألا

 بـــناـــج ىلإ يلاـــموـــــــــصلا شيجلا بـــيردـــت تاـــيلمع معد ربع فدـــهلا

 ةـموكحلا ةدـعاــــــــــسم ىلإ ىعـــــــــست ىرخألا يه ىرخأ ةـيبروأ تاـموكح

 .7ةيلاموصلا

                                                             

 6. -https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9

%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-

%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/a-

6091953 

 7. 
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-

%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-

%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-
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 لوّدـلا نم ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا تـناـك :ةدـحتملا ةـيبرعلا تاراـمإلا .3

 بيردت دعاوق تماقأو ،يلاموـــــــصلا شيجلا بيردت يف تمهاـــــــس يتلا

 ،م2018 _ م2014 نيب ام ةرتفلا يف ةيلاموــــــصلا يــــــضارألا يف شيجلل

 ةــــمزألا نأّ الإ ،نييلاــــموـــــــــصلا دونجلا تاــــئم اــــهلالخ تاراــــمإلا تــــبّرد

 ،م2018ليربإ يف يبظوبأو وــــــشيدقم نيب تعلدنا يتلا ةيــــــسامولبدلا

 ينعي امم ،وــــــشيدقم يف تارامإلل عباتلا بيردتلا زكرم قالغإ ىلإ تّدأ

 اـــــــــضيأ ىلوتت تارامإلا تناك ةيلاموـــــــــص تاوقل بيردت تايلمع فاقيإ

 حضوأ امك ،يلاموص يدنج 2407 ــــــــــــــــــب مهددع رّدقيو ،مهبتاور فرص

 .8كاذنآ ةيتارامإلا ءابنألا ةلاكول نايب

 فيلحلاو لاــــموـــــــــصلل يـــــــــساــــــــــــسألا كــــيرـــــــــشلا اــــيكرت ربتعي :اــــيكرت .4

 نم ىّتــش تالاجم يف لاموــصلا ايكرت تدعاــس دقو ،اهل يجيتارتــسالا

 يف نيـــــــــسيئرلا راـطملاو ءاـنيملا ءاـنبو ،ةـمـــــــــصاـعلا يف قرط دـيبعت اـهنيب

 شيجلا بيردت تاّيلمع يف تمهاــــــــس كلذ ىلإ ةفاــــــــضإلاب ،وــــــــشيدقم

 ةيلاموــــصلا ةيركــــسعلا تاثعبلا لاــــسرإب ايكرت موقت ثيح ،يلاموــــصلا

                                                             

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/a-

5874706 

 8. somalia/432056.html-s://www.alhurra.com/a/uaehttp 

 



 pg.	 10 

 زاهجلا صخت تابيردت تناك ءاوـــس ةيركـــسع تابيردت يقلتل ايكرت ىلإ

 .ةحلـــــسملا تاّوقلا وأ ةطرـــــشلا تاّوق صخت وأ ،يرابختـــــسالاو ينمألا

 بّردت ،وــــــــشيدقم يف ةيكرت ةيركــــــــسع ةدعاق ءاــــــــشنإب ايكرت تماق امك

 يركـــــــــسعلا بـيردـتلا زكرم حتُتفاو ،يلاـموـــــــــصلا شيجلا قرف فلتخم

 ذنم زكرملا لبقتسا دقو ،م2017 لوليأ/ربمتبس يف وشيدقمب يكرتلا

 تاـــبيردـــتلا يقلتل يلاـــموـــــــــصلا بـــعـــــــــشلا ءاـــنبأ نم اددـــع هـــحاـــتتفا

 .9ةيركسعلا مهتابيردت اولمكأ نمم رخآ اددع جّرخ امك ،ةيركسعلا

 ّيوق يلاموص شيج ءانب مامأ تايّدحت

                                                             

 9. -%D9%84https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D8

%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-

%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A/1274

496 
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 شيجلا ءاـــنب ةداـــعإل ةـــفلتخملا لودـــلاو تاـــهجلا اـــهلذـــبت يتلا دوهجلا مغر

 يوق يلاموـــــص شيج دوجو نآلا ىّتح نكمي مل ّهنأّ الإ ،ديدج نم يلاموـــــصلا

 :يتأي ام تايدحتلا هذه زربأ ّلعلو ،لاموصلا يف نمألا ةرادإ يّلوت ىلع رداق

 ،م2017 ماع ردــــــص ريرقت يف :شيجلا ةرادإ يف يرــــــشتــــــسملا داــــــسفلا .1

 يف ديدـــش فعـــض نم يناعت ةـــشه ةّوق ّهنأب يلاموـــصلا شيجلا فـــصو

ـــمق نع ناـــيب ردــــــــــــصي نأ ىلإ ىّدأ اـــمم ،"ةرطيـــــــــسلاو ةداـــيقلا  راـــبك ةّ

 لاـموـــــــــصلا هـيف يعُد ،م2018/راـيأ -وياـم/2 يف لـــــــــسكوربب نيحناـملا

 لوقيو  .ريرقّتلا يف ةدراولا تالكــــــشملا ّلح ىلع عرــــــسأ ةريتوب لمعلا

 ىلع" :نطنـشاو يف نـشيدنواف جدتيره ةـسـسؤم نم يفريـسيم اوـشوج

 ةرتف لالخ ةريبك ةـجردـب هـــــــــسفن روطي نأ يلاـموـــــــــصلا ينطولا شيجلا

 يذــلا ينمزلا لودــجلا نع اريثك ةرخأــتم هريوطت ةــيلمع نأ ذإ ،ةــليلق

 ىلع نإ نوحناـــملا لاـــق اـــميف ،"يـــــــــضاـــملا ماـــعلا هـــيلع قاـــفتالا ىرج

 .داــــــــــسفلا نم دــحلا فدــهب بــتاورلل ةــينورتكلإ ةــمظنأ قيبطت شيجلا

 لوقيو ،ةماعلا لاومألا ةرادإ نيــــسحتب يلودلا دقنلا قودنــــص بلاطيو

 نيب هـيلع قفتم جماـنرب قفو تاـحالـــــــــصإ ذـفنت لاـموـــــــــصلا ةـموكح نإ

 ذنم تارم عبرأ ةيداحتالا ةموكحلا تادئاع تفعاــــــضت ثيح ،نيبناجلا
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 نمحرلادـبع يلاـموـــــــــصلا ةـيلاـملا ريزو راـــــــــشأ هـبناـج نم .10م2012 ماـع

 هتموكح دادعتـسا ايدبم ،قيقدتلا ىلع هتموكح حاتفنا ىلإ يليب يلاعد

 ةراشإ يف هتموكحل ةيباسحلا ةمظنألا ىلع يلودلا دقنلا قودنص عالطإ

 .دونجلا بتاور فرصب قلعتي اميف ةيفافشلل ةلودلا ةسرامم ىلإ هنم

 دوجو قيعت يتلا ةريبكلا تاــــيّدــــحتلا نم :ةــــيلبقلا تاءاــــمتنالل ءالولا .2

 ةلكشملا هذه لعجت ثيح ،ةليبقلل ءالولا ةلكشم ّيوق يلاموص شيج

 ءادأ قيعي ام وهو ،يلبقلا هئامتناب ظفتحي يلاموــــصلا شيجلا يف درفلا

 ةفلاخم تناك نإو ىّتح هتليبق ةحلــــــــصم مّدقي ّهنأ ذإ ،ةينطولا هتابجاو

 ثارتلا دــهعم نم يتنيع ثــحاــبلا حرتقيو .دالبلل ةــماــعلا ةــحلـــــــــصملل

 نم اهيلع بلغتلا نكمي تاءالولا تايدحت " ّنأ ةيــسايــسلا تاــساردلل

                                                             

 10. -https://alarab.co.uk/%D9%82%D9%84%D9%82

%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-

%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-

%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D9%85-

%D9%85%D9%84%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8 
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 ىلع مراـصلا بيردتلا نكلو يندبلا طقف سيل -لـضفألا بيردتلا لالخ

 .11"ةيموقلاو نوناقلا ةدايسو ناسنإلا قوقح

 ةمتاخلا

 لّودلا ىعــــــست كلذلو ،لودلا دوجو رهاظم نم ارهظم ينطولا شيجلا ّدعي

 اهلعجي امم ،ةيحيلـــستلاو ةيبرحلا هتاردق ةيمنتو اهـــشيج تاءافك ريوطت ىلإ

 .يلخاّدلا نمألا باعيتـــــسا ةردق اهحنميو ،ةيجراخلا تاديدهتلا نم نمأم يف

 تاـقالعلا تـغلب اـمهم ةـيجراـخ ةوق ىلع داـمتعالا ةـّلقتـــــــــسم ةـلودـل نكمي الو

 نأ ةـيلاـموـــــــــصلا تاـطلـــــــــسلل يغبني ّهـنإـف هـيلعو ،اـميظع اـغلبم اـمهنيب ةـيدولا

 يلخاّدـلا نمألا ظفح ىلع رداـقو ّيوق يلاـموـــــــــص شيج ءاـنب ىلع اـيّدـج لـمعت

 رهاـظملا لـك ةـبراـحم ةـيلاـموـــــــــصلا تاـطلـــــــــسلل يغبني اـمك ،دالبلل يجراـخلاو

 متت يكلو ،ةليبقلل ءالولاو داـــــــسفلا لثم ،يلاموـــــــص شيج ةماقإ قيعت يتلا

 رداوك جارخإب ةيلاموـصلا تاطلـسلا موقت نأو ّدب ال نيترهاظلا نيتاه ةبراحم

 سوفن يف ينطولا ءامتنالا حور ّيمنت ةينطو رداوكو ،داــــــــسفلا براحت ةيرادإ

 .يلاموصلا شيجلل ديدجلا ليجلا

                                                             

 11. -mn-l-qt-slh-https://www.thenewhumanitarian.org/ar/thlyl/2013/05/13/thlyl

lswmly 

 


